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KROK 1.
Sporządzenie 

wniosku

�� o interpretację mogą ubiegać 
się wyłącznie przedsiębiorcy 
(i  przedsiębiorstwa) w  rozumie-
niu przepisów o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej.

�� ZUS wydaje interpretacje w zakre-
sie: obowiązku podlegania ubez-
pieczeniom społecznym, zasad 
obliczania składek na ubezpie-
czenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP 
i  FEP, podstawy wymiaru składek 
na ww. ubezpieczenia i fundusze.

�� Wniosek o  wydanie interpretacji 
musi zawierać:
–  firmę przedsiębiorcy (osoby 

prawnej lub fizycznej),
–  oznaczenie siedziby i  adresu 

(miejsca zamieszkania i  adre-
su) przedsiębiorstwa (przed-
siębiorcy),

–  numery niP i KrS,
–  adres do korespondencji 

(w przypadku gdy jest on inny 
niż adres siedziby albo ad-
res zamieszkania płatnika),

�� o interpretację mogą ubiegać się 
wszyscy zainteresowani, tj. osoby 
prawne, jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości 
prawnej, osoby fizyczne, inni za-
interesowani, np.  podmioty nie-
mające miejsca zamieszkania ani 
siedziby w Polsce.
�� organ nie wydaje interpretacji 
w  zakresie tych elementów sta-
nu faktycznego, które w dniu zło-
żenia wniosku o  interpretację są 
przedmiotem toczącego się po-
stępowania podatkowego, kon-
troli podatkowej, postępowania 
kontrolnego organu kontroli skar-
bowej albo gdy w  tym zakresie 
sprawa została rozstrzygnięta co 
do jej istoty w  decyzji lub posta-
nowieniu organu podatkowego 
lub organu kontroli skarbowej.
�� Wniosek o  wydanie interpretacji 
powinien zawierać:
–  wyczerpujący opis stanu fak-

tycznego (zdarzenia przyszłego) 
i stanowisko wnioskodawcy,

–  pytanie wnioskodawcy,
–  oświadczenie, że przedstawio-

ne we wniosku elementy stanu 
faktycznego w  dniu złożenia 
wniosku nie są przedmiotem 
postępowania podatkowego, 
kontroli podatkowej lub skar-
bowej, bądź sprawa nie została
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–  dane osobowe oraz adres 
ustanowionego pełnomocni-
ka (jeżeli wnioskodawca działa 
przez pełnomocnika),

–  wyczerpujące przedstawie-
nie stanu faktycznego/zdarze-
nia przyszłego oraz wskazanie 
własnego stanowiska wnio-
skodawcy w danej sprawie.

�� Do wniosku należy dołączyć:
–  dowód uiszczenia opłaty za 

wydanie interpretacji (wcze-
śniejsze opłacenie wniosku 
i załączenie dowodu wpłaty 
przyspieszy rozpatrzenie spra-
wy przez ZUS),

–  pełnomocnictwo, z którego 
wynika prawo złożenia wnio-
sku w imieniu wnioskodawcy 
(jeżeli wnioskodawca działa 
przez pełnomocnika).

rozstrzygnięta w  ostatecznej 
decyzji lub postanowieniu or-
ganu podatkowego lub orga-
nu kontroli skarbowej,

–  podpis wnioskodawcy (lub 
osoby upoważnionej),

–  pełnomocnictwo (jeżeli wniosek 
składa osoba upoważniona).

Wnioskodawca może też skorzy-
stać z urzędowego wzoru wniosku 
(orD-in).
�� Do wniosku należy dołączyć:
–  dowód uiszczenia opłaty, je-

żeli została wniesiona łącznie 
z wnioskiem (wcześniejsze opła-
cenie wniosku i załączenie kopii 
dowodu wpłaty skróci czas ob-
sługi technicznej wniosku),

–  pełnomocnictwo (jeżeli wnio-
skodawca działa przez pełno-
mocnika) i ewentualnie po-
twierdzenie dokonania opłaty 
skarbowej. Czynność ta pod-
lega bowiem opłacie skar-
bowej w  wysokości 17  zł od 
każdego stosunku pełnomoc-
nictwa. 

KROK 2.
Opłacenie 
wniosku

�� opłaty za wniosek w  wysokości 
40  zł należy dokonać najpóźniej 
w terminie 7 dni od daty złożenia 
wniosku na rachunek oddziału, do 
którego jest składany wniosek, tj.:
–  26 1020 5590 0000 0902 8090 

1015 – opłaty za wnioski składa-
ne do oddziału ZUS w Gdańsku,

–  61 1020 5590 0000 0302 8160 
1019 – opłaty za wnioski składa-
ne do oddziału ZUS w Lublinie.

�� na wpłacie, w polu „tytułem” na-
leży wpisać:
–  niP wnioskodawcy,
–  „opłata za wniosek o  wydanie 

interpretacji”.
�� Jeżeli wniosek dotyczy kilku sta-
nów faktycznych/zdarzeń przy-
szłych, opłatę należy wnieść 
w  wysokości stanowiącej wielo-
krotność przedstawionych pytań.

�� opłaty za wniosek w  wysokości 
40  zł należy dokonać najpóźniej 
w terminie 7 dni od daty złożenia 
wniosku na rachunek organu, do 
którego jest składany wniosek.

�� na wpłacie, w polu „tytułem” na-
leży wpisać:
–  niP wnioskodawcy,
–  „opłata za wniosek o  wydanie 

interpretacji”.
�� Jeżeli wniosek dotyczy kilku sta-
nów faktycznych/zdarzeń przy-
szłych, opłatę należy wnieść 
w  wysokości stanowiącej wielo-
krotność przedstawionych pytań.
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KROK 3.
Złożenie 
wniosku 

�� Wniosek należy przesłać do:
–  oddziału ZUS w Gdańsku (wnio-

skodawcy z  zakresu terytorialne-
go oddziałów ZUS w  Białymsto-
ku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, 
Gorzowie Wielkopolskim, Kosza-
linie, Łodzi i, olsztynie, ostrowie 
Wielkopolskim, Pile, Płocku, Po-
znaniu i, Poznaniu ii, Siedlcach, 
Słupsku, Szczecinie, toruniu, War-
szawie i, Warszawie ii, Warsza-
wie iii, Zielonej Górze) – 80–748 
Gdańsk, ul. Chmielna 27/33,

–  oddziału ZUS w  Lublinie 
(wnioskodawcy z  zakresu te-
rytorialnego oddziałów ZUS 
w Bielsku-Białej, Biłgoraju, Cho-
rzowie, Chrzanowie, Często-
chowie, Jaśle, Kielcach, Krako-
wie, Legnicy, Lublinie, Łodzi ii, 
nowym Sączu, opolu, rado-
miu, rybniku, rzeszowie, So-
snowcu, tarnowie, tomaszo-
wie Mazowieckim, Wałbrzychu, 
Wrocławiu, Zabrzu) – 20–601 
Lublin, ul. t. Zana 36–38c.

�� Wniosek o  wydanie interpretacji 
można również złożyć w  dowol-
nym oddziale/inspektoracie ZUS 
(termin na wydanie interpretacji 
biegnie od daty wpływu wniosku 
w dowolnej jednostce ZUS).

�� Wniosek należy złożyć osobiście 
lub przesłać pocztą do właściwe-
go według miejsca zamieszkania 
lub siedziby: Dyrektora izby Skar-
bowej w  Bydgoszczy, Katowi-
cach, Łodzi, Poznaniu lub w War-
szawie.

KROK 4.
Wezwanie 
do uzupeł-

nienia  
wniosku

�� W przeważającej większości 
przypadków ZUS wzywa płatnika 
do uzupełnienia/uściślenia wnio-
sku o dodatkowe informacje do-
tyczące stanu faktycznego/zda-
rzenia przyszłego lub stanowiska 
wnioskodawcy w danej sprawie.
�� Uzupełnienie wniosku należy 
przesłać w terminie 7 dni od daty 
otrzymania od organu wezwania 
do uzupełnienia.

�� W przypadku braku któregokol-
wiek z elementów wniosku organ 
wzywa do uzupełnienia w  nim 
braków formalnych.

�� Uzupełnienie wniosku należy 
przesłać w terminie 7 dni od daty 
otrzymania z  ZUS wezwania do 
uzupełnienia.

KROK 5.
Rozpatrzenie 

wniosku 

�� ZUS wydaje interpretację w  for-
mie decyzji, w terminie 30 dni od 
daty złożenia kompletnego i opła-
conego wniosku (jeżeli płatnik 
uzupełniał wniosek na wezwanie 

�� organ wydaje interpretację w  for-
mie decyzji, w  terminie 3  miesię-
cy od daty złożenia kompletnego 
i opłaconego wniosku (jeżeli płatnik 
uzupełniał wniosek na wezwanie 
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 ZUS, 30-dniowy termin jest liczo-
ny od daty złożenia uzupełnie-
nia).
�� W decyzji ZUS może potwierdzić 
prawidłowość stanowiska wnio-
skodawcy, wskazać, że stanowi-
sko to jest nieprawidłowe albo 
odmówić wydania interpretacji.
�� W  uzasadnieniu interpretacji or-
gan wskazuje prawidłową (wła-
sną) wykładnię przepisów.

organu, 3-miesięczny termin jest 
liczony od daty złożenia uzupeł-
nienia).
�� W decyzji organ może potwierdzić 
prawidłowość stanowiska wnio-
skodawcy, wskazać, że stanowisko 
to jest nieprawidłowe albo odmó-
wić wydania interpretacji.
�� W uzasadnieniu interpretacji ZUS 
wskazuje prawidłową (własną) 
wykładnię przepisów.

KROK 6.
Odwołanie 
od decyzji 
(interpre-

tacji)

�� od decyzji ZUS (zarówno udziela-
jącej interpretacji, jak i odmawia-
jącej jej udzielenia) przysługuje 
odwołanie do sądu, w  terminie 
1 miesiąca od doręczenia decyzji 
płatnikowi.

�� odwołanie składa się za pośred-
nictwem ZUS, informacja o  ter-
minie i  sposobie złożenia odwo-
łania musi obligatoryjnie znaleźć 
się w decyzji.
�� odwołanie rozpatruje sąd po-
wszechny, który może zmienić 
wydaną interpretację (jeżeli wy-
kładnia ZUS okaże się nieprawi-
dłowa) oraz nakazać wydanie 
interpretacji (jeżeli ZUS bezpod-
stawnie odmówił jej wydania).

�� W ciągu 14 dni od dnia doręcze-
nia interpretacji wnioskodawca 
może zwrócić się do organu, któ-
ry wydał interpretację, z  żąda-
niem usunięcia naruszenia pra-
wa; w  przypadku podtrzymania 
stanowiska przez organ wniosko-
dawca ma prawo do wniesienia 
skargi do właściwego wojewódz-
kiego sądu administracyjnego 
w ciągu 30 dni od dnia doręcze-
nia odpowiedzi na wezwanie. 
W  przypadku nieudzielenia od-
powiedzi na wezwanie przez or-
gan wnioskodawca może wnieść 
skargę w terminie 60 dni od dnia 
wniesienia wezwania do usunię-
cia naruszenia prawa.
�� Skargę należy wnieść za pośred-
nictwem organu, którego działanie 
(wydanie interpretacji) jest przed-
miotem skargi. organ ma obowią-
zek w ciągu 30 dni udzielić odpo-
wiedzi na skargę i  wraz z  aktami 
sprawy przekazać skargę do sądu 
lub uwzględnić skargę w  całości 
do dnia rozpoczęcia rozprawy, wy-
dając interpretację uwzględniają-
cą w całości zarzuty skargi.

Przygotuj się na zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych!

Zamów prenumeratę MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń na rok 2014.

Aktualna oferta na stronie www.infor.pl/oferta 




